
 توصیه های سخت  و فعالیت های تعطیل شده
 
 
 

 از١۶ نوامبر ، توصیه های سخت  در وستر نورلند اعمال می شود. هدف کاهش بیشتر ازدحام و تعداد تماس های بین انسان ها و
 در نتیجه کاهش شیوع ویروس عامل کووید - ١٩است. این توصیه برای همه کسانی که در وستر نورلند زندگی می کنند یا

 سکونت کردن ، اعمال می شود.
 
 

 توصیه های سخت به طور خالصه:
 از برقراری ارتباط فیزیکی  با افراد دیگری غیر از افرادی که با آنها زندگی می کنید خودداری کنید.

 از بودن در محیط های داخلی مانند مغازه ها ، مراکز خرید ، موزه ها ، کتابخانه ها ، استخر و سالن های ورزشی خودداری
 کنید.

 از انجام سفرهای غیرضروری در داخل و خارج از منطقه خودداری کنید.
 از شرکت در جلسات ، کنسرت ها ، نمایش ها ، تمرینات ورزشی ، مسابقات و نمایشگاه خودداری کنید. با این حال ، کودکان

 متولد سال 2005 یا باالتر می توانند در آموزش های ورزشی شرکت کنند.
 

 این تصمیم  تا١٣دسامبر ٢٠٢٠معتبر است ، اما قابل تمدید است.
 اطالعات بیشتر در مورد  توصیه های سخت در www.1177.se را بخوانید

 
 تاسیسات و سازمان های بسته شده:

 به دلیل شیوع کرونا یک عده از تاسیسات و سازمان های شهرداری بسته هستند
 

 مکان های ورزشی و تفریحی:
 اکثر مکان های ورزشی و تفریحی شهرداری برای عموم مردم بسته است. یک استثنا وجود دارد و آن فعالیت های انجمن برای

 کودکان و جوانان متولد سال٢٠٠۵ یا باالتر است. بنابراین آموزش برای کودکان و جوانان تا ١۵سالگی می تواند ادامه داشته
 باشد ، اما شرکت کنندگان باید لباس خود را تعویض کنند از قبل  زیرا اتاق تعویض بسته است.

 ورزش در مدارس طبق معمول ادامه می یابد و در ساعات مدرسه اتاق های تعویض باز هستند.
 

 این مکان ها  و فعالیتها برای عموم بسته است:
 سالن شنای هرنوساند,استثناها حتی نیز برای شنای کودک ، مدارس شنا و دروس شنای دبستان.

● Högslätten  هوگسلتن 
● Bondsjö IP بوندشو 
● Simhallen Hälledalسالن شنا هلدال  

● Franzénhallenسالن فرانزن 
● Landgrenshallenسالن لندگرن 
● Övriga idrottshallar på kommunala skolor سالن های ورزشی دیگر در مدارس شهرداری 
● Härnösand Arena (curlingshall)هرنوساند آرنا  

● Ängevallenانگوالن 
● Öbackahallenسالن اوبکا 

 

 

 

 

 اماکن عمومی:



 گالری هنری

 مرکز یادگیری ،١٩ نوامبر بسته می شود

● Sambiblioteket, plan 4, Olof Högberg-salen och Lubbe Nordström-rummet i Sambiblioteket 

 
 

 فعالیت ها:

 

 
● Technichus 

● öppen förskola  مهدکودک ازاد 

 لیست ممکن است به روز شود.
 

 این لیست در سایت اینترنتی www.harnosand.se/corona در دسترس است.
 
 

 اطالعات به زبانهای مختلف :
 راهنمای مراقبت 1177 و آژانس بهداشت عمومی سوئد حاوی اطالعاتی درباره تاج به زبانهای مختلف هستند.

https://www.1177.se/fa/Vasternorrland/other-languages/other-languages/ 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
skydda-dig-och-andra/inform-pa-olika-sprak/ 

 


